
 

 

 

 
CZ 6635/2017 RE 

 

Zápisnica zo VII. zasadnutia Vedeckej rady KU 

zo dňa 28. novembra 2017 
 

Prítomní:  

Interní členovia:  
prof. ThDr. Jozef JARAB, PhD. – predseda Vedeckej rady Katolíckej univerzity (ďalej len VR KU);  
doc. Mgr. Marek BABIC, PhD.; doc. PhDr. Dana BALÁKOVÁ, PhD.; doc. PaedDr. Janka 
BEDNÁRIKOVÁ, PhD., prof. Ing. Eduard BUBLINEC, CSc.; doc. PhDr. Jiří DAN, CSc.; prof. Ing. 
Alena DAŇKOVÁ, CSc.; prof. PaedDr. František DLUGOŠ, PhD.; prof. ThDr. Cyril HIŠEM, PhD.; 
prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef JURKO, PhD.; doc. PhDr. Mgr. Helena KADUČÁKOVÁ, PhD.; doc. 
PaedDr. Alojz KOSTELANSKÝ, PhD.; PaedDr. Peter KRŠKA, PhD., prof. MUDr. Anton LACKO, CSc.; 
doc. MUDr. Anna LESŇÁKOVÁ, PhD.; prof. PaedDr. ThDr. Jozef LEŠČINSKÝ, PhD.; prof. PhDr. 
Jozef  MLACEK, CSc.; doc. ThDr. PaedDr. František TRSTENSKÝ, PhD.; Mons. prof. ThBiblLic. ThDr. 
Anton TYROL, PhD.; prof. PhDr. Peter VOLEK, PhD.. 
 

Externí členovia:   
 J. E. Mons. Bernard BOBER – Veľký kancelár KU; J. E. Mons. doc. ThDr. Tomáš GALIS, PhD.; prof. 
prof. RNDr. René MATLOVIČ, PhD.; MUDr. Marián MOKÁŇ, DrSc J. E. Mons. JCDr. Stanislav 
ZVOLENSKÝ, PhD. 
 

Ospravedlnení: 

Interní členovia: doc. ThDr. Rastislav ADAMKO, PhD.; prof. PhDr. ThDr. Amantius AKIMJAK, PhD.; 
prof. Mgr. Adam BŽOCH, CSc.; prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján DUDA, PhD.; prof. PhDr. Ľubomír 
PEKARČÍK, PhD.; J.E. Mons. prof. PhDr. ThDr. Stanislav STOLÁRIK, PhD. 
 
Externí členovia: J. E. Mons. prof. Cyril VASIĽ, SJ; J. E. Mons. ThDr. Štefan SEČKA, PhD.; J. E. Mons. 
prof. ThDr. Viliam JUDÁK, PhD.; prof. MUDr. Vladimír KRČMÉRY, DrSc.; prof. JUDr. Marek ŠMID, 
PhD.; prof. ThDr. Marián ŠURÁB, PhD. 
 
 
Privítanie členov Vedeckej rady KU  

 

Siedme zasadnutie VR KU otvoril rektor KU a predseda VR KU prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 

(ďalej len „rektor KU“) privítaním prítomných členov VR KU, po ktorom nasledovala 

úvodná modlitba Veľkého kancelára KU Mons. Bernarda Bobera.  
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1. Schválenie programu 

Po skonštatovaní uznášaniaschopnosti VR KU (z celkového počtu 37 členov VR KU 

bolo prítomných 25, ospravedlnených 12), rektor KU požiadal prítomných o schválenie  

programu, pričom navrhol zmenu poradia bodov nasledovne. 

 

Program VII. zasadnutia VR KU dňa 28.11.2017 

1. Schválenie programu 

2. Prerokovanie a schválenie návrhu rektora KU na udelenie čestného titulu doctor 

honoris causa pre Dr. h. c. doc. Ing. Milana Fiľu, PhD. 

3. Prerokovanie a schválenie návrhu rektora KU na udelenie čestného titulu doctor 

honoris causa pre Dr. h. c. prof. PhDr. Mirona Zelinu, DrSc. 

4. Prerokovanie dokumentu Dlhodobý zámer Katolíckej univerzity v Ružomberku na 

roky 2018-2023 

5. Rôzne 

 

Uznesenie č. 1/VII/2017 

Členovia Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku schválili program VII. 

zasadnutia VR KU v Ružomberku. 

Hlasovanie:  

prítomní: 25; za 25; proti 0; zdržal sa 0 

 

 

2. Prerokovanie a schválenie návrhu rektora KU na udelenie čestného titulu doctor 

honoris causa pre Dr. h. c. doc. Ing. Milana Fiľu, PhD. 

Rektor KU požiadal prorektorku pre vedu a umenie doc. Bednárikovú, aby predstavila 

kandidáta na udelenie čestného titulu doctor honoris causa – Dr. h. c. doc. Ing. Milana Fiľu, 

PhD.  

Po prezentácii rektor KU otvoril diskusiu k danému bodu, pričom v krátkosti oboznámil 

prítomných s podpornými vyjadreniami k udeleniu titulov Dr. h. c. pre oboch navrhnutých 

kandidátov od Mons. Judáka, prof. Krčméryho a prof. Akimjaka, ktoré boli doručené 

v písomnej forme Vedeckej rade KU. Návrh udelenia čestného titulu pre Dr. h. c. doc. Ing. 

Milana Fiľu, PhD., ktorý prišiel z PF KU, krátkym vystúpením podporil dekan fakulty Dr. 

Krška. Prof. Bublinec vyjadril pozitívne stanovisko k akademickým a publikačným aktivitám 

kandidáta, o ktorých doposiaľ nemal informácie. 

Pred samostatným hlasovaním predseda VR KU požiadal prítomných členov o aklamačný 

súhlas so skrutátormi hlasovania, za ktorých navrhol prof. Dlugoša a doc. Kostelanského. Po 

ich jednomyseľnom schválení nasledovalo hlasovanie. 
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Uznesenie č. 2/VII/2017 

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku na svojom zasadnutí dňa 28. 

novembra 2017 v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerokovala a 

v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou všetkých členov schválila udelenie čestného 

titulu KU doctor honoris causa Dr. h. c. doc. Ing. Milanovi Fiľovi, PhD. 

Hlasovanie:  

Rozdaných lístkov: 25;  za: 22; proti: 0; zdržal sa: 3 

 

 
3. Prerokovanie a schválenie návrhu rektora KU na udelenie čestného titulu doctor 

honoris causa pre Dr. h. c. prof. PhDr. Mirona Zelinu, DrSc. 

Rektor KU požiadal prorektorku pre vedu a umenie doc. Bednárikovú, aby predstavila 

kandidáta na udelenie čestného titulu doctor honoris causa – Dr. h. c. prof. PhDr. Mirona 

Zelinu, DrSc. 

Po prezentácii rektor KU otvoril diskusiu k danému bodu, v rámci ktorej prof. Matlovič 

podporil navrhnutého kandidáta a označil ho za významnú osobnosť pedagogiky na 

Slovensku. Po ukončení diskusie nasledovalo hlasovanie.  

 

Uznesenie č. 3/VII/2017 

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku na svojom zasadnutí dňa 28. 

novembra 2017 v zmysle § 12 ods. 1 písm. l) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerokovala 

a v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou všetkých členov schválila udelenie 

čestného titulu KU doctor honoris causa Dr. h. c. prof. PhDr. Mironovi Zelinovi, DrSc.  

Hlasovanie:  

Rozdaných lístkov: 25;  za: 22; proti: 0; zdržal sa: 2; neplatný lístok: 1 

 

 

4. Prerokovanie dokumentu Dlhodobý zámer Katolíckej univerzity v Ružomberku na 

roky 2018-2023 

Rektor KU v krátkosti uviedol členov VR KU do problematiky, pričom priblížil hlavné 

rysy dokumentu. Následne požiadal prorektorku pre vedu a umenie doc. Bednárikovú, 

aby predstavila pripravený Dlhodobý zámer Katolíckej univerzity v Ružomberku na roky 2018-

2023. 

Po prezentácii rektor KU otvoril diskusiu k danému bodu. V diskusii vystúpili viacerí 

členovia VR KU. Prof. Tyrol naznačil, že by bolo vhodné zakomponovať do DZ KU spôsob 
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tvorby dokumentu, v čom spočíva jeho prínos, špecifiká (aktualizácia) a čo zostalo 

nezmenené v súvislosti s predchádzajúcim DZ KU. Okrem toho poskytol neoficiálnu 

informáciu, že v budúcich kritériách komplexnej akreditácie sa bude klásť dôraz na centrá 

excelentnosti (spomenul oblasť enviromentálneho programu) a publikačnú činnosť 

v karentovaných časopisoch, čo by sa mohlo zapracovať do konkrétnych cieľov a aktivít 

dokumentu. Na pripomienku prof. Bublinca, žeby sa zapojenie doktorandov do 

pedagogického procesu nemalo príliš pretláčať, reagoval prof. Volek, pričom spomenul 

pozitívnu skúsenosť v rámci kurzu vzdelávania doktorandov v Budapešti. Svoj názor 

vyjadril aj prof. Matlovič, ktorý spomenul skúsenosť z vlastnej zameranej VŠ, kde musia 

všetci poslucháči doktorandského štúdia absolvovať predmety všeobecnej pedagogiky. Na 

prvý pohľad sa to môže zdať zbytočné (napr. pre absolventov Fakulty manažmentu), avšak 

cieľom tohto zámeru je vychovať si vlastné akademické posilnenie personálu. Okrem toho sa 

na základe vlastnej skúsenosti zmienil o nevyhnutnom súlade obdobia DZ, teda 

o jednotnosti stanovených rokov v univerzitnom DZ a vo fakultných DZ. 

Na záver tohto bodu prof. Jarab informoval, že celý dokument aj s pripomienkami bude 

zaslaný na fakulty a po ich vyjadrení bude v definitívnej forme zaslaný mailovou poštou 

všetkým členom VR KU na definitívne vyjadrenie. Následné požiadal prítomných 

o schválenie uznesenia. 

Uznesenie č. 4/VII/2017 

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku na svojom zasadnutí dňa 

28. novembra 2017 v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerokovala 

Dlhodobý zámer Katolíckej univerzity v Ružomberku na roky 2018-2023 s pripomienkami. 

 

 

5. Rôzne 

V poslednom bode VII. zasadnutia VR KU vystúpil rektor KU prof. Jarab s krátkou správou 

o situácii na KU. Informoval o definitívnom počte študentov na KU, ktorý k 31.10.2017 

predstavuje číslo 3629 študentov. Prorektorka pre vzdelávanie doc. Kadučáková vysvetlila 

dôvod tohto 11,6% poklesu, spôsobeného spoplatneným externým štúdiom.   

Na záver prof. Jarab informoval o finalizácii novelizácie troch významných dokumentov KU: 

Štatútu KU, Organizačného poriadku KU a Organizačného poriadku Rektorátu KU.  
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V závere zasadnutia rektor KU poďakoval všetkým členom VR KU za účasť, návrhy 

a hlasovanie, ako aj za podporu pre Katolícku univerzitu. 

 

 

V Ružomberku 30. novembra 2017 

Zapísala: PhDr. Katarína Nižňanská 

Za správnosť zodpovedá: doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. 

 

 

 

       prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 

      rektor KU a predseda VR KU  

 


